ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΙΤΕΡΙΓΚ (HELLENIC CATERING ) Α.Ε ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αρ. Μ.Α.Ε. : 8668/62/Β/86/502, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 058202704000, Έδρα : Οδός 1η ΒΙΠΕΘ Σίνδος Θεσ/νίκη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)
Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση
και τα αποτελέσματα της Εταιρείας HELLENIC CATERING A.E. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή
ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία να ανατρέξει στην διεύθυνση Διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση του Νόμιμου Ελεγκτή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)
31/12/2012

31/12/2011

ΘΕΣΗ
Πρόεδρος Δ.Σ.
Αντιπρόεδρος
Διευθ.Σύμβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

31/12/2012

31/12/2011

Κύκλος εργασιών
Μικτό Κέρδος
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά Αποτλ.μετά από φόρους (Α) + (Β)

60.060.517,07
8.219.275,27
(5.320.626,84)
(4.508.285,72)
(4.603.878,73)
0,00
(4.603.878,73)

72.395.640,73
14.873.311,59
2.523.842,53
3.071.498,26
2.744.918,53
0,00
2.744.918,53

(1,9210)
0,0000

1,2324
0,0000

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων
(4.011.210,42)
και συνολικών αποσβέσεων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έμμεση μέθοδος
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

3.875.214,46

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακα στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο Ενεργητικού

24.041.569,64
850.605,62
5.084.079,72
33.647.499,23
1.152.006,46
320.722,05
65.096.482,72

25.151.446,63
3.968.196,39
5.483.076,52
30.276.656,34
1.307.118,91
346.759,39
66.533.254,18

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανα μετοχή - Βασικά (σε €)
Προτεινόμενο Μέρισμα ανα μετοχή - ( σε €)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)

12.460.352,50
23.089.048,05
35.549.400,55

10.936.018,45
29.217.260,83
40.153.279,28

1.199.643,18
2.654.596,47
22.788.962,19

1.276.188,72
2.701.484,71
19.188.537,40

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)

2.903.880,33
29.547.082,17

3.213.764,07
26.379.974,90

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (α) + (β)

65.096.482,72

66.533.254,18

Υποχρεώσεις
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές Εμπορικές υποχρεώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2012 και 1/1/2011)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Διανεμηθέντα Μερίσματα χρήσης
Αύξηση / (Μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2012 & 31/12/2011)

31/12/2012
40.153.279,28
(4.603.878,73)
0,00
0,00
35.549.400,55

31/12/2011
38.856.102,50
2.744.918,53
(1.447.741,75)
0,00
40.153.279,28

0,00

0,00

1/1-31/12/2012
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως προ φόρων
Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από
λειτουργικές δραστηριότητες
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
(Κέρδη)/Ζημιά από την πώληση παγίων
(Κέρδος)/Ζημιά από την πώληση συμμετοχών και χρεογράφων
Αποτίμηση Συμμετοχών & Χρεογράφων
Αποτίμηση παραγώγων
Εσοδα συμμετοχων και χρεογράφων
Xρηματοοικονομικά έξοδα προεξόφλησης απαιτήσεων
Χρεωστικοί τόκοι
Πιστωτικοί τόκοι
Έξοδα απομείωσης
Προβλέψεις
Άλλες μη ταμειακές κινήσεις
Λειτουργικές ταμειακές ροές προ μεταβολών του κεφαλαίου
κίνησης

1/1-31/12/2011

(4.508.285,72)

3.071.498,26

1.309.416,42
(24.568,08)
(10.952,85)
(3.926.784,22)
1.678.947,14
0,00
(142.848,00)
1.500.000,00
21.302,69
(3.908,02)
0,00
2.884.920,77
0,00

1.351.371,93
(25.942,91)
(16.572,62)
0,00
0,00
0,00
(576.153,60)
0,00
52.370,18
(23.872,31)
0,00
281.527,91
0,00

(1.222.759,87)

4.114.226,84

398.996,80
(7.337.612,25)
3.394.296,23
(749.440,66)
(21.302,69)
(4.315.062,57)

826.515,18
(8.998.541,77)
307.790,90
(1.907.278,86)
(52.370,18)
(9.823.884,73)

(5.537.822,44)

(5.709.657,89)

(201.136,58)
5.461.000,00
12.250,00
0,00
107.136,00
3.908,02
5.383.157,44

(512.711,05)
(232.800,00)
21.300,00
0,00
455.161,34
23.872,31
(245.177,40)

0,00
0,00
0,00
0,00
(447,45)
(447,45)

0,00
0,00
0,00
0,00
(2.343.453,07)
(2.343.453,07)

(155.112,45)
1.307.118,91
1.152.006,46

(8.298.288,36)
9.605.407,27
1.307.118,91

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί παγίων στοιχείων της εταιρίας.
2. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2008.
3. Το σύνολο των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκε στο έτος 2012 ανέρχεται στο ύψος των 201χιλ. € περίπου, και αφορούν
εκσυγχρονισμό μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων της εταιρίας.
4. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζει: α) η μη εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο Αθηνών VIVARTIA ΑΒΕΕ με έδρα την Ελλάδα, με ποσοστό συμμετοχής 98,28% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και
ενσωματώνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης και β) η μη εισηγμένη GOODY'S A.E. Υπηρεσιών εστίασης με έδρα την Ελλάδα, με
ποσοστό συμμετοχής 98,28% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και ενσωματώνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης
5. Αναλυτικά παρουσιάζονται οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της εταιρίας με συνδεμένα μέρη σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 ώς εξής: α ) Εσοδα
από πωλήσεις ειδών-παρεπόμενων ασχολιών :21.499χιλ €, β) Αγορές Υλικών - Λοιπών Δαπανών:12.629χιλ € γ) Υπόλοιπα
απαιτήσεων:15.920χιλ.€, δ) Υπόλοιπο Υποχρεώσεων :12.099χιλ. € . ε) αμοιβές μελών & λοιπές αποζημιώσεις της Διοίκησης : 164 χιλ. €
στ.) απαιτήσεις & υποχρεώσεις απο μέλή της Διοίκησης 0 € και 0 € αντίστοιχα.
6. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας στις 31/12/2012 είναι 271 άτομα, και στις 31/12/2011 299 άτομα.
7. Υπάρχει εκκρεμής προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης σχετική με τις διαφορές φορολογικού ελέγχου που
προέκυψαν σε προηγούμενη χρήση. Λοιπές εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις , απαιτήσεις η προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου
περιγράφονται στην παρ.32 των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012.
8. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 είναι ίδιες με αυτές που
υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011.
9. Για δεδουλευμένες δαπάνες των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν περιέλθει εις χείρας μας μέχρι την σύνταξη της κατάστασης έχουν
πραγματοποιηθεί αντίστοιχες προβλέψεις.
10 Τα κέρδη/(Ζημίες) ανα μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
11. Η εταιρία δεν κατέχει ιδίες μετοχές.
12. Στην κλειόμενη χρήση δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου της εταιρείας.
13. Ειδικότερα τα ποσά των προβλεψεων τα οποία εμφανίζονται στα κονδύλια της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης αναλύονται ως
εξής:α)Πρόβλεψη για επισφαλείς - επίδικους πελάτες: 4.792 χιλ €.
β) Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού 1.200 χιλ € , γ) Πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων: 252χιλ. € και δ) Πρόβλεψη για εκκρεμείς
δικαστικές υποθέσεις 436 χιλ. €.
14) Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής στην έκθεση ελέγχου αναφέρει τα εξής θέματα επιφύλαξης:
"α) Σε προηγούμενη χρήση ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας για τις χρήσεις 2006-2008 από τον οποίο προέκυψαν
πρόσθετοι φόροι συνολικού ύψους € 1.909.707,32. Η Εταιρεία αποδέχθηκε τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου μόνο για το ποσό
των € 165.276,14 και για το υπόλοιπο ποσό των πρόσθετων φόρων ύψους € 1.744.431,18 προσέφυγε στα Διοικητικά Δικαστήρια,
σχηματίζοντας πρόβλεψη υποχρεώσεων από φόρους, ύψους € 436.107,79. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από
την Εταιρεία πρόβλεψη υπολείπεται κατά € 1.308.323,38 του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης
πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ
37) με συνέπεια η αξία των προβλέψεων της Εταιρείας να εμφανίζεται ισόποσα μειωμένη, τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων και
τα Ίδια Κεφάλαια ισόποσα αυξημένα. β) Όπως αναφέρεται στη σημείωση 12 που παρατίθεται στις σημειώσεις των οικονομικών
καταστάσεων, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
2009 και 2010, το ύψος της οποίας δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί στα πλαίσια του ελέγχου."

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης
(Αύξηση) Μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) Μείωση απαιτήσεων
Αύξηση (Μείωση) υποχρεώσεων
Πληρωμές φόρων
Χρεωστικοί τόκοι

Σύνολο
Ταμ/κές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων & ενσώματων ακινητοποιήσεων
Πώληση/(Αγορά )συμμετοχών και χρεογράφων
Πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Πιστωτικοί τόκοι
Σύνολο
Ταμ/κές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Αύξηση (Μείωση) ΜΚ και διαφοράς υπέρ το άρτιο
Είσπραξη επιχορηγήσεων επενδ. παγίων στοιχείων
Αύξηση (Μείωση) μακροπροθέσμων δανείων
Αύξηση (Μείωση) βραχυπροθέσμων δανείων
Καταβεβλημένα μερίσματα τρίτων
Σύνολο
Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΩΛΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΔΤ ΑΑ 252907

θεσσαλονίκη, 22 Μαρτίου 2013
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Φ 090423

ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 850146

